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Kørestols-skate på Frederiksberg og i
Roskilde

For et par år siden var der ingen, som havde hørt
om eller set kørestols-skate i Danmark. Men det
har ”Street on Wheels” lavet om på. Efter en
meget vellykket Jyllands-turné i juni, hvor vi
besøgte 8 byer på 4 dage, er vi nu tilbage på
Sjælland.

Lørdag 23. september deltager vi først i
Parasportens Dag i Frederiksberg Idrætspark,
hvorefter turen går videre til Fælledparken
Skatepark. Søndag er vi i Hal 12 på Musicon i
Roskilde, hvor vi arrangerer shows og
workshops.

Det er sejt at være kørestols-skater

Det er tredje år i træk, at ”Street on Wheels”
arrangerer show og workshops i kørestols-skate i
Roskilde. Vi får besøg af 4 meget erfarne kørestols-
skatere fra Tyskland: David Lebuser, Lisa Schmidt,
Philipp Cierpka og Patrick Krause. Derudover
deltager en række dygtige folk fra Danmark: Bastian
Jensen, Helena Rosenberg og Niels Kristian Brinth.

Noget af det bedste ved at være kørestols-skater er, at man kan skate sammen med sine 
kammerater.   Nogen står på skateboard, nogen kører på inliners, nogen kører i kørestol – 
men man kører på de samme ramper, viser hinanden hvad man kan – jubler lige meget 
når det lykkes, og ærgrer sig lige meget når man falder.

Som kørestols-skater kommer man ind i en ny rolle. Man er ikke længere en stakkels 
handicappet, som altid skal beskyttes og har brug for hjælp. Man bliver en skater, som 
imponerer og inspirerer andre med sin kunnen. Det gælder også i hverdagen – når man 
overrasker de andre kunder i indkøbscenteret, ved at køre i kørestol ned ad trappen i 
stedet for at tage elevatoren.

Parasportens Dag på Frederiksberg

Parasportens Dag er Parasport Danmarks årlige,
landsdækkende sportsdag. Den afvikles i år lørdag den
23. september i Aalborg, Vejle og på Frederiksberg. Vi er
med i Frederiksberg Idrætspark, hvor alle kan komme
forbi og prøve kørestols-skate. Når arrangementet er
slut, fortsætter vores kørestols-skatere til København og
Fælledparkens Skatepark.



Street on Wheels i Roskilde

Søndag 24. september afholder vi for trejde år i træk Street on Wheels på Musicon i 
Roskilde. Der er virkelig gode skate-baner, både indendørs og udendørs – både for 
nybegyndere og meget erfarne.

Vi starter klokken 10 med et show, hvor David & co. viser hvor meget der skal til for at 
blive nr. 3 ved VM. Derefter er der workshops, hvor alle kan være med. Vi spiser samlet 
frokost fra 12 til 13, fortsætter med workshops om eftermiddagen, og slutter dagen af 
klokken 14.30 med et fælles show og after-party.

Alle kan være med, uanset om man har erfaring med kørestols-skate eller ej. Børn og 
unge er særligt velkomne. Hvis man ikke er så heldig selv at have en kørestol, kan man 
låne en af os og prøve.

Er det ikke farligt?

”Er det ikke lidt farligt? Og kan man
ikke falde og slå sig?”, er noget
Jesper Holck tit hører, når han
fortæller andre om kørestols-skate.
”Jo, det er det, der er pointen!”,
svarer Jesper og fortsætter ”Det er
sjovt, netop, fordi det er lidt farligt.
Vi arbejder selvfølgelig med hjelme,
albue- og knæ-beskyttere, så ingen
kommer til skade. Men hvis man
ikke kunne falde og slå sig, var det
ikke sjovt. Man prøver, det
mislykkes, man prøver igen, falder, prøver igen ... og når det så til sidst lykkes, så er det 
bare en skøn fornemmelse”

 

Program på Frederiksberg, lørdag 23/9

Frederiksberg Idrætspark
Sønderjyllands Alle 6
2000 Frederiksberg

10:00 Officiel åbning, opvarmning
10:30 Workshops
12:00 Frokost
13:00 Workshops
14:30 Officiel afslutning

Program i Roskilde, søndag 24/9

Hal 12
Rabalderstræde 30
4000 Roskilde

10:00 Introduktion og show
10:30 Workshops
12:00 Frokost
13:00 Workshops
14:30 Fælles show og afslutning
15:00 After-party
16:00 Farvel

Billetter til vores event i Roskilde købes gennem Dansk Handicapforbund.



Initiativtagerne bag Street On Wheels: 

Jesper Holck, ansvarlig for Handicapservice på Roskilde Festival.

Bo Ejstrup, leder af Hal 12 Skatepark på Musicon, Roskildes nye bydel. Bo står for Skate-
programmet på Roskilde Festival og er en meget erfaren projektafvikler.

Henrik Poder, fysioterapeut ved Glostrup Hospital, Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, 
hvor han bl.a. underviser i kørestolsteknik. Henrik er selv fanatisk skater.

Yderligere information:

• Jesper Holck
jesper.holck@roskilde-festival.dk
2946 7652

• Bo Ejstrup
boejstrup@gmail.com
2617 2705

• Facebook
https://www.facebook.com/streetonwheels/

• Parasport Danmark
https://parasport.dk

• Video fra event i Roskilde i 2015
https://vimeo.com/141142636

• Billetter til event i Roskilde
http://dhf.danskhandicapforbund.dk/shop/

Arrangementet er støttet af Gadeidræt, Dansk Handicapforbund, Wolturnus, 
Foliekniven og UlykkesPatientForeningen
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